
 

 

 برداریخاکو حفاری  آالتماشینانواع ابزار و 

 ازوسساخت منظراز  یحفار .شودمیبه کار گرفته  زمین یحفار یبرا هادستگاهو  آالتماشیناز  یانواع مختلف ،وسازساختدر 

 انجام شود. ،یو عمق گودبردار خاک محلبا توجه به  و آالتماشین یا یدست ابزارهایتوسط  دیاست و با یضرور

 بیآس فونداسیونبه در صورت وجود و... که  یلآ هایناخالصی ،هاسنگخرده درختان، یریشهاز  نیزم ،یحفار ندیفرآ در

 .شودمیپاک  ،زنندمی

 کخا یحفار یهادستگاهو  هاماشین انواع

 :شوندمی بندیطبقهوجود دارد که در دو دسته  یفراوان زاتیخاک تجه یحفار یبرا امروزه

 یدست ابزارهای -۱

 آالتاشینم -۲

 یدست یحفار ابزارهای -1

کار کردن به  یابزار برا نیا .گیرندمیمورد استفاده قرار  ترکوچک هایزمینبا عمق کمتر و در  هاییحفاریدر  عموماًابزار  نیا

 داده خواهد شد. حیتوض ابزارها نیا یدربارهدارند. در ادامه،  ازیقدرت انسان ن

 لیب

ل شده است( وص یچوب عموماًکه )بلند  ایدستهصفحه به  نی. اباشدمی زیت هایلبهو  یفلز ایصفحه یاست که دارا یابزار لیب

 توانمیندارد پس  یکم یانحنا لیب یفلز یصفحه. شودمی انجام راحتیبه لیب زیت هایلبه واسطهبه و حفاری برداریخاکاست. 

 با آن خاک را حمل کرد.

 

 لچهیب

 هابهلدر  هاآناست و تفاوت  لیهم مشابه ب لهیوس نیا .رودمیشده به کار  گودبرداریحمل خاک  یاست که برا ایوسیله لچهیب

 لچهی. بمیکن جاجابه راحتیبهخاک را  توانیممیاست پس  شتری، بلیبا ب سهیدر مقا لچه،یب یفلز یصفحه ی. انحناباشدمی

 خاک نرم، شن و... به کار رود. یحفار یبرا تواندمی نیهمچن



 

 

 

 بیلکج / یباغبان لیب

 هایلبه ی. صفحه که داراباشدمی تیز ایلبهبلند و  ایدسته ،یفلز ایصفحهکه شامل  است یحفار یبرا ایوسیله یباغبان لیب

. شودمیداده  حیترج یباغبان لیب ،یحفار ترکوچک کارهای یاز موارد برا یاری. در بسرودمیخاک به کار  یحفار یاست برا زیت

 .شودمی نیگزیجا یبا نوع چنگال یفلز یصفحهاوقات  یبعض

 

 شن کش

ار خاک به ک رویی هایالیه برداشت یو برا به آن متصل است یفلز هایدندانهکه  یافق ایمیله یاست دارا ایوسیله شن کش

 .شودمیبرده 

 

 روسی کلنگ

چک در کو هایگودال یحفار یبرا این وسیلهآن متصل شده است.  یدستهقائم به  طوربهاست که  یسخت هایلبهشامل  کلنگ

و  طرف کیدر  یفلز ترباریکسر بشکافد.  ،اگر از نوع سخت آن باشد یخاک را حت تواندمی کلنگ. شوندمیخاک استفاده 

 قرار دارد. آن گریدر طرف د ضیعر یتیغه



 

 

 

 دوسر کلنگ

 دهیخم سر فلزی دلیلبه  عموماًکلنگ این  .ستیبا آن ممکن ن مهم و دقیق یحفار یاست. ول این کلنگ مشابه مورد قبلی

 .شودمیباال بردن خاک استفاده  یبرا ایوسیله عنوانبهآن،  نییشکلش در پا

 

 خاک یحفار آالتماشین

 آالن حفاری وجود دارد.ماشین امروزه انواع مختلف  .شوندمیاستفاده  ترعمیق هایحفاری یبرا هادستگاه نیا

 بیل مکانیکی چرخ زنجیری

کابین متصل اول که به  قسمت قسمت است. ۲بلند باز شامل دو  یبلند است. بازو یبازو کیو  کابین یکدستگاه شامل  نیا

 وندهفرور یبازو نیبه آخر ا یحفار باکت(. یحفار یبرااست ) فرورونده یبازو گریو قسمت د شودمیمتحرک خوانده  ی، بازواست

در  توانیممی، پس ما کندمیحرکت  یکشش یرویبا ن لهیوس نیدرجه بچرخد. ا ۳۶۰ تواندمی ستمیس نیا یهمهمتصل است. 

 شودمیانجام  کیدرولیه صورتبه یروش عمل حفار نی. در امیاستفاده کن آن، صنعت انتقال سوخت و... از زارها معادن، جنگل

 .گویندمی زین یکیدرولیه یپس به آن حفار

 

 



 

 

 چرخ الستیکی یکیمکانبیل 

در  لهیوس نیا .شودمیبا چرخ انجام  لهیحرکت وس نکهیاست به جز ا یریزنج چرخموارد مشابه تراکتور  یهمهدر  لهیوس نیا

ناسب م یاحتمال لغزندگ لی، به دلدارشیبو  ناهموار هایزمین یاما برا کندمیحرکت  ترسریع یریزنج چرخ با تراکتور سهیمقا

 .گیردمیو... مورد استفاده قرار  هاجادهدر احداث  شتریب لهیوس نی. پس استین

 

 بکهو لودر

دو عمل  سپ دستگاه قرار گرفته است. ی( جلوبار کنندهلودر ) باکتو  قرار دارد لهیدر پشت وس قسمت بیل مانند، وسیله نیا در

کوچک و همه کاره بودن، از  یاندازه لیموارد، به دل شتری. امروزه در بشودمیانجام  ماشیناین  یوسیلهبهو حمل خاک  یحفار

 .ودشمیانجام  ترسریعآن  ییجاجابهپس  کندمیبه کمک چرخ حرکت  دستگاه نی. اشودمیاستفاده  شتریدستگاه ب نیا

 

 بولدوزر

 یفحهصخاک توسط  ترراحت ی، به حفارزیت یلبه نیآن است. ا یدر جلو زیت هایلبهبا  یسخت و فوالد ایصفحهشامل  بولدوزر

چرخ  ورتصبههم  توانندمی بولدوزرهارود.  نییباال و پا یکیدرولیه بازوهایتوسط  تواندمی یفلز یصفحه. کندمیبولدوزر کمک 

 یهاسنگخردهبردن  نیخاک، از ب یحفار یموارد برا شتریدستگاه در ب نیا در دسترس باشند. الستیکی چرخو هم  زنجیری

 .گیردمیخاک، حمل آن و... مورد استفاده قرار  هایالیه



 

 

 

 درگ الین

ین ا که باکت به آن متصل شده است.شده  ختهیمتحرک آو یبازو یاز باال یمتحرک بلند است. کابل بازوهای یدارا نیماش نیا

. گیردمیمورد استفاده قرار و...  بآ برداشت رسوبات از زیر ،بندرگاهساخت مانند  شتریبا عمق ب هاییحفاری یبرا معموالً لهیوس

 صرفه اقتصادی بیشتری دارند. ن،یسنگ یهادستگاه نیا

 

 هاکن خندق

فر دارند. ح یمختلف هایاندازه ،ما ازیمطابق ن هادستگاه نی. اروندمیبه کار  نیدر زم خندقحفر  یهستند که برا ییهادستگاه

 هاکنخندق . گیردمی صورت کشیسیمانتقال سوخت و  هایلولهفاضالب، قرار دادن  یشبکهاحداث   منظوربه معموالً هاخندق

 یچرخ یهاکن خندق، یریزنج یهاکن ندقخ :گیرندمیدر دو دسته قرار  عموماً
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